Piaseczno, 25 maja 2018

Szanowni Państwo,
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2016/679) z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych jest Despol Sp. z o.o., z siedzibą
w Piasecznie, ul. Raszyńska 13.
Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do:
1. wykonania umowy w związku ze:
- złożeniem zapytania ofertowego
- złożeniem zamówienia
- przesłaniem zapytania przez formularz kontaktowy na stronie internetowej
2. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży
3. rozpatrzenia złożonych reklamacji
4. spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
Dane będą przechowywane przez okres określony przez przepisy prawa lub okres w którym możliwe jest
dochodzenie ewentualnych roszczeń, w zależności od tego który z wyżej wymienionych okresów jest
dłuższy.
Przetwarzanie przez Spółkę, pozyskanych od Państwa danych, opiera się na zasadzie dobrowolności lecz
odmowa podania danych może uniemożliwić realizację usług ( np. realizacja zamówienia, przedstawienie
oferty).
Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również
nie będą podlegały profilowaniu.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, będą Państwo mieli
prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie
prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi, do właściwego organu nadzorczego, którym jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych można uzyskać pod poniższym
adresem: info@despol.pl
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